Mühendisligin dogru ve en önemli sorusu
"ne kadar iyiyi bulduk" olmalidir.
Ne kadar ucuz oldugunu sormak degil.
Cevap "yeteri kadar iyi" ise,
çözüm de yeteri kadar "ucuzdur".

Sunus
Dostum, mühendislik yoldasim Dr. Karaesmen ve degerli arkadaslarinin yazdigi ülkemiz için çok
faydali bir esere sunus yazisi yazmak, benim için; kivanç verici bir onur oldugu kadar zorlu bir
görev de oldu. Kitabin baskisini geciktirmek pahasina, günlerce düsündüm. Istiyordum ki; sunus
filozof mühendis, düsünür mühendis, sanatkâr mühendis Dr. Karaesmen'e ve aklini yüregini
ögrencilerine adamis Erhan Hoca'ya yarasir bir sunu olsun. Ne kadar basardim bilemem.
Insaat mühendislerine sunulan tasiyici sistem malzeme olanaklari arasinda öngerilmeli betonun;
artan arastirmalar, ilerleyen teknolojiler ile geliserek en verimli tasiyici sistem malzemesi
konumuna geldigini gözlemliyorum. Bugün; ister beton dökümünden önce; isterse beton
dökümünün ardindan betona verilen ön germe kuvvetleri ile olusturulan öngerilmeli beton
teknolojisi; insaat mühendislerine büyük açikliklari ekonomik geçme, normal betonarmenin birçok
özürlerini giderme, tasiyicinin ömrünü uzatma gibi faydalarinin yani sira daha ekonomik, daha
estetik, daha güvenli, daha narin yapilar insa etme gibi genis olanaklarda sunmaktadir.
Inaniyorum ki, üzerinde yasadigimiz planetin en önemli sorunu çevre duyarligi konusunda,
insanligin bilinci artikça, öngerilmeli betonun üstünlükleri, daha da deger kazanacak ve kullanimi
gittikçe yayginlasacaktir. Öngerilmeli beton en basit anlatimla betona dökümden önce veya
sertlestikten sonra basinç verme teknolojisidir ve betonarme'nin gelisiminin devrim niteligi tasiyan
bir asamasidir.
Tasiyicilara öngerilme verilmesi soyut fikri çaglarca öncelere giden bir düsünce oldugu biliniyor.
Hatta; bu fikir; binlerce yildan beri çesitli alanlarda uygulanageliyor (Tekerlegin çeperindeki
öngerilme uygulamasi, su ve sarap fiçilarina uygulanan ön gerilme gibi). Fakat bu soyut fikrin
betonarmeye basari ile uygulanmasi o kadar kolay olmadi. Ancak; 1928 yilinda Equen Freyssinet
öngerilmeli betonda basarili ve verimli sonuçlar elde etmek için; yüksek dayanimli çeliklerin ve
betonun gerekli oldugunu; bu konuda gözlenen basarisizligin, betonun zamanla kisalmasi olan
rötre ve çeligin zamanla uzamasi olan sünme den kaynaklandigini matematiksel olarak
belirlemesinden sonra uygulamalarda büyük basarilar kazanilmaya baslandi. Ayrica Freyssinet
1929 yilinda 10.000 tonluk yükleri olusturan verenler üreterek öngerilmeli beton'un babasi olma
ünvanini da hak etti.
Betonarmenin ve Öngerilmeli Betonunun tarihsel gelisimi incelendiginde; betonarmenin pratikten
dogdugu görülür. Betonun çekme mukavemetinin, basinç mukavemetine görece olarak çok az
olmasi özürü çelik donati ile giderildi. Diger kelimelerle çekme bölgelerinde olusan çatlaklar, bu
çatlaklara dik yönde konulan çelik dikislerle dikilerek daha fazla tasiyicilik saglandi. Bu yöntem
yogun laboratuvar arastirmalari ve birazda matematigin yardimi ile durmadan gelistirildi. Böylece
çatlak dikme sanati olarak tanimladigim betonarme bilimi olustu.
Oysa ki öngerilmeli beton deneme yanilma metodu olarak pratikten dogamazdi. Zaten
mühendislerin zihninde soyut bir fikir olarak duruyordu. Uygulamaya malzeme davranislarinin
fiziksel olarak belirlenmesi, prensiplerin matematiksel ifadesi ve sistematik deneylerle bulgularin
laboratuvarlarda sinanmasindan sonra rasyonel olarak uygulamaya konulabildi. Günümüzde
teknolojilerin gelismesi ve bilgilerin artmasi ile öngerilmeli beton mühendislere yeni ufuklar açiyor
ve yepyeni olanaklar sunuyor.
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Ülkemizde; bir çok konuda oldugu gibi; en verimli ve güvenli tasiyici sistem teknolojisi olan
öngerilmeli beton teknolojisinin yayginlasamamasinin en önde gelen sebebi bu konuya yakin
olanlar için açiktir: Öngerilmeli beton, ülkemizde klasik betonarme gibi algilanmakta ve öngerilmeli
betonun davranislari betonarmeden türetilen prensiplerle açiklanmaya çalisilmaktadir. Bu firsattan
istifade ederek bu kitapta da islenen öngerilmeli beton özelliklerinin; betonarme davranisi ile
farklarinin altini çizmekten kendimi alamayacagim.
Bilindigi gibi; klasik bir betonarme tasiyicida dis yükler yokken, beton ve donati gerilmeleri sifirdir.
Yükleme baslayinca, tasiyicinin kesitlerinin çekme bölgelerinde hemen çatlaklar olusur. Betonun
basinç bölgesindeki gerilmeler çatlama ile artar ve ayni zamanda donatilardaki çekme gerilmeleri
yükselir. Yükler daha da artirilirsa, betondaki basinç ve donatilardaki çekme gerilmeleri iyice
yükselir. Basinç gerilmelerinin bileske kuvveti ile donatilardaki çekme gerilmelerinin bileske
kuvvetinin olusturdugu kuvvet çifti; artan momentleri karsilar. Betonarme teorisinden bildigimiz gibi
bu kuvvet çiftinin arasindaki mesafe (manevela kolu) yüklerin artmasi ile pratik anlamda hemen
hemen hiç degismez. Artan kesitlerdeki gerilmelerdir.
Oysa ki Öngerilmeli Betonun artan yüklerle davranisi betonarme davranisindan tamamen
degisiktir ve iki davranis arasinda çok temel bir fark vardir. Öngerilmeli betonda beton kesitlerdeki
basinç kuvveti bileskesi, öngerilme çeligi ile kesite uygulanan çekme kuvvetine esittir ve artan
yükler karsisinda bu iki deger hiç degismez; pratik anlamda sabit kalir. Kesit artan yüklerle olusan
fark momentleri bu sabit kuvvetler arasindaki mesafeyi (manevala kolu) artirarak karsilar. Diger
kelimelerle; basinç gerilmelerinin bileskesinin tatbik noktasi, manevela kolunu artiracak yönde
degisir iç kuvvet çifti sabit kalir, bu iki kuvvet arasindaki mesafe artar.
Özetlenirse, betonarmede çelik donati bir takviyedir ve pasif davranislidir. Gerilmeleri artan
yüklerle yükselir. Öngerilmeli betonda çelik bir takviye degildir, çelikteki germe kuvveti yüklere göre
degismeksizin, mühendis tarafindan istenildigi sekilde olusturulan bir iç kuvvettir. Öngerilme
betonu, mühendisi aktif kilar, ona yaratici çözüm bulma yetisi vererek çok özel basari olanaklari,
mesleki tatmin duygulari sunar. Kisaca; öngerilmeli beton teknolojisi mühendisin kontrolunda
güvenli bir metoddur. Betonarme ise yüklerin kontrolünde ampirik bir metoddur.
Diger taraftan bilindigi gibi; betonarmede çatlak olusumu kaçinilmaz bir olgudur. Çatlaklar yapinin
ömrünü kisaltir. Öngerilmeli betonda çatlak yok edilmistir veya çatlak genisligi mühendis tarafindan
istenildigi gibi kontrol edilebilir. Diger tönemli bir davranis farkida öngerilmeli beton tasiyicilarin
distan izostatik olsalar bile içten hiperstatik olmalaridir. Baska bir anlatimla, kesitlerin sekil
degistirmeleri hesaplara dahil edilmeden; kesitlerde olusan gerilmeler hesap edilemez. Ayrica
gerilme hesaplarinda zamanin etkiside gözetilmek zorundadir. Hesap yönteminin bu karmasik
görünen yapisina ragmen öngerilmeli beton hesaplarinin sonuçlari, betonarme hesaplarina
kiyasla, gerçek durumu çok daha iyi yansitir. Diger kelimelerle öngerilmeli betonlarin mühendislik
hesaplari daha güvenlidir.
Özetlenirse; öngerilmeli beton ile konvensiyonel betonarme arasinda her iki sistemde beton ve
çelik kullanilmasinin ötesinde hiç bir benzerlik yoktur.
Ülkemiz literatürüne çok önemli bir katki yapacagina inandigim elinizdeki bu kaynak kitap
okundukça; öngerilimli betonun; nefes kesici gelisim serüveni, betonarme ile davranis farklari,
hesap yöntemleri, teknolojileri, ülkemizdeki bazi uygulamalari, çagdas ülkelerdeki uygulamalari,
ülkemizde gelismeme nedenleri ve ülkemizde de kullaniminin artmasi gerektigi çok daha iyi
anlasilacaktir.
Elinize ve akliniza saglik diyor, Türk Insaat Sektörü adina Dr. Karaesmen ve arkadaslarinin
emeklerine tesekkürler sunuyorum.
Ersin ARIOGLU
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